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FLUXOGRAMA DE PROCESSOS
Termos Aditivos
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Somente após a publicação do Termo Aditivo é possivel providenciar os pagamentos uma vez que são necessários:

- Documento Assinado;

- Cronograma de pagamento;

- Categoria de gasto (custeio e investimento).

Importante destacar aqui que o Secretário autoriza a celebração do termo aditivo dentro do valor estimado. 

Não podemos dar andamento ao processo sem a autorização e PUBLICAÇÃO da autorização.

É necessário então que o termo seja celebrado, assinado e publicado para a sua execução iniciar. 

OBS: IMPORTANTE destacar que o inicio da operação da unidade/serviço só pode ser realizada após a assinatura do termo. 

Qualquer ato anterior a assinatura não pode ser financiado. 

É fundamental a publilcização e assinatura do termo aditivo para garantir a segurança juridica do contrato e da respectiva 

despesa. 

A CFO se manifesta realizando a reserva dos recursos via Nota de Reserva ou em caso de termo aditivo com plano de 

trabalho para o ano seguinte se manifesta declarando a previsão orçamentária da despesas no projeto de lei da LOA

Cabe a Consultoria Juridica se manifestar acerca da regularidade juridica do termo aditivo no que tange as claúsulas 

vigentes e/ou alteradas.

Deve também, solicitar quando as claúsulas propostas não estiverem de acordo com a legislação.

OBS: 

precisa ser resolvida a questão referente a manifestação acerca dos parametros técnicos de saúde uma vez que isto já foi 

indicado pelas instâncias técnicas da área, que sejam CAS, CRS e STS nos seus níveis de atuação.

Informa quais as Unidades/Serviços que deverão ser incluídas;

Qual o formato mínimo dos quadros para atendimento.

1. Somente com o TA publicado é que temos condições de alimentar o sistema de acompanhamento de 

contratos/convênios pois neles é que estão:

           1.1.  Dados de produção assistencial 

           1.2. Dados de despesas por unidade/serviço de saúde

           1.3. Necessário para avaliação da CTA e CAF

2. Publicização no Portal de Transparência/CENTS

OBS (situação atual - Irregularidades):

* incia-se a execução asssitencial e financeira sem o TA assinado e/ou publicado;

** inexistencia de cronograma de pagamento e consequente inconsistência nos repasses realizados

*** não ha alimentação do sistema de acompanhamento e portanto não há como avaliar a execução do contrato/TA.
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COORDENADORIA DE FINANÇAS DE ORÇAMENTO

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

FLUXOGRAMA - TERMOS ADITIVOS
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SAÚDE
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL

PROCESSO DE TRABALHO Explicações

Definição das politicas de gestão que serão aplicadas;

Definição das Unidades e/ou serviços que serão prioridade e inauguradas no exercício
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL Após elaboração do Plano de Trabalho com prazo definido, devem encaminhar à Coordenadoria Regional de Saúde

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE

As propostas definidas serão encaminhadas à CPCSS para que dirijam as mesmas às OSS Gestoras que devem elaborar Plano 

de Trabalho.  

FLUXOGRAMA - TERMOS ADITIVOS
ÁREA RESPONSÁVEL PROCESSO DE TRABALHO Explicações

COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAUDE

CAS avalia o conjunto das propostas com o objetivo de acompanhar o conjunto e a adesão ao Planejamento Global de SMS , 

priorizando as ações com base nas informações epidemiológicas, indicadores e metas assistenciais estabelecidas. AS 

propostas finais serão apresentadas ao Secretário para decisão.

COORDENADORIAS REGIONAIS
SUPERVISÕES TÉCNICAS DE 

SAÚDE

As Coordeandorias e Supervisões em consonância com o Planejamento da CAS elaboram a proposta assistencial 

identificando as alterações e/ou novas ações que devem ser implementadas.

Informam as unidades e ou serviços devem ser incluídos . Suas características, necessidade de recursos humanos e 

produção esperada. 

GABINETE DO SECRETÁRIO Importante destacar aqui que o Secretário autoriza a celebração do termo aditivo dentro do valor estimado. 

Não podemos dar andamento ao processo sem a autorização e PUBLICAÇÃO da autorização.

É necessário então que o termo seja celebrado, assinado e publicado para a sua execução iniciar. 

OBS: IMPORTANTE destacar que o inicio da operação da unidade/serviço só pode ser realizada após a assinatura do termo. 

Qualquer ato anterior a assinatura não pode ser financiado. 

COORDENADORIAS REGIONAIS
SUPERVISÕES TÉCNICAS DE 

SAÚDE

Analisam a adesão do Plano de Trabalho à proposta assistencial encaminhada. Se de acordo, encaminhar para 

prosseguimento à CPCSS. Caso o Plano não esteja adequado, reenviar à OSS para ajustes.

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE

Recebe os Planos de Trabalho com a avalição das Coordenadorias quanto à proposta assistencial, deve analisar o conjunto 

do Plano avaliando o aspecto orçamentário e, após apresentação ao Gabinete das conclusões da análise encaminha para o 

CFO/Assessoria Jurídica

COORDENADORIA DE FINANÇAS DE ORÇAMENTO
A CFO se manifesta realizando a reserva dos recursos via Nota de Reserva ou em caso de termo aditivo com plano de 

trabalho para o ano seguinte se manifesta declarando a previsão orçamentária da despesas no projeto de lei da LOA

CONSULTORIA JÚRIDICA

Cabe a Consultoria Juridica se manifestar acerca da regularidade juridica do termo aditivo no que tange as claúsulas 

vigentes e/ou alteradas.

Deve também, solicitar quando as claúsulas propostas não estiverem de acordo com a legislação.

OBS: 

precisa ser resolvida a questão referente a manifestação acerca dos parametros técnicos de saúde uma vez que isto já foi 

indicado pelas instâncias técnicas da área, que sejam CAS, CRS e STS nos seus níveis de atuação.

CONSULTORIA JÚRIDICA

Somente após a publicação do Termo Aditivo é possivel providenciar os pagamentos uma vez que são necessários:

- Documento Assinado;

- Cronograma de pagamento;

- Categoria de gasto (custeio e investimento).

COORDENADORIA DE FINANÇAS DE ORÇAMENTO

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE
Necessário definir prazo para retorno do documento para a CPCSS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

É fundamental a publilcização e assinatura do termo aditivo para garantir a segurança juridica do contrato e da respectiva 

despesa. 

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE 1. Somente com o TA publicado é que temos condições de alimentar o sistema de acompanhamento de 

contratos/convênios pois neles é que estão:

           1.1.  Dados de produção assistencial 

           1.2. Dados de despesas por unidade/serviço de saúde

           1.3. Necessário para avaliação da CTA e CAF

2. Publicização no Portal de Transparência/CENTS

OBS (situação atual - Irregularidades):

* incia-se a execução asssitencial e financeira sem o TA assinado e/ou publicado;

** inexistencia de cronograma de pagamento e consequente inconsistência nos repasses realizados

*** não ha alimentação do sistema de acompanhamento e portanto não há como avaliar a execução do contrato/TA.
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Caso o plano de trabalho contemple investimento para obras/reformas/manutenções, deverá ser enviado ao setor de engenharia da 

Secretaria Municipal de Saúde, para aprovação e acompanhamento das obras e serviços de engenharia, podendo ser solicitados 

documentos complementares, correções ou novos orçamentos.

Os autos deverão, sequencialmente, ser encaminhados à Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde para análise, 

estando a instrução adequada, a CPCSS encaminhará à CFO para análise sobre a disponibilidade orçamentária e financeira.

Havendo recursos para suportar a despesa, CFO retornará os autos à Coordenadoria Regional respectiva para aprovação do Plano de 

Trabalho, devendo conter despacho do Coordenador (a) Regional, precedido das análises técnicas e jurídicas cabíveis.

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DA REDE FÍSICA

COORDENADORIA DE FINANÇAS DE ORÇAMENTO

COORDENADORIA DE FINANÇAS DE ORÇAMENTO

COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE

SETOR DE PUBLICAÇÃO 

COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE

COORDENADORIA JURÍDICA (REGIONAL)

COORDENADORIA JURÍDICA (REGIONAL)

COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE

COORDENADORIA JURÍDICA (REGIONAL)

COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE

A Coordenadoria Regional respectiva deverá, previamente, avaliar a efetiva necessidade dos novos recursos, colhendo anuência formal 

da Coordenadoria de Atenção à Saúde. Deverá ser aberto processo eletrônico (SEI), devidamente instruído com os Planos de Trabalho, 

contendo a aprovação do Coordenador (a) Regional, por meio de parecer técnico.

COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
A Coordenadoria de Atenção à Saúde dará anuência da Coordenadoria de Atenção à Saúde em relação aos novos Planos de Trabalho, 

caso esteja incompatível com o planejamento da área técnica, deverá retornar a respectiva Coordenadoria Regional.

FLUXOGRAMA - TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS DE GESTÃO

ÁREA RESPONSÁVEL PROCESSO DE TRABALHO Explicações

Após definição das ações prioritárias pelo Gabinete, a aprovação e aditamento de Planos de Trabalho dos contratos de gestão que 

contemplem novos recursos para investimento ou custeio deverão seguir o seguinte procedimento:

GABINETE DO SECRETÁRIO
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Analisa aspecto 
técnico do plano 
enviado via SEI 

Ate n d e o 
so l ici tad o ?

NÃO

SIM

De fin e  sobre a alteração 
e/ ou novas  ações 

ass is tenciais

Apr ovação e acom panham ent o 

das  obr as  e ser viços  de 

engenhar ia

R e cu rso ?

SIM

NÃO

Realiza a Reserva de 
Recursos

Publica Extrato do 
Termo Aditivo

En via Te rmo  Ad itivo  

assin ad o  e  d igi tal i zad o  
p ara C P C SS


